
Rok 2023 – Rokiem Jerzego Nowosielskiego

- REGULAMIN KONKURSU -

V Interdyscyplinarny  Konkurs

 Poświęcony Historii i Topografii Miasta Lublin

,, Historyczne miejsca, historyczne postacie

 Jerzy Nowosielski w Lublinie”

 Edycja ogólnopolska 

Pod honorowym patronatem:

Pani Marty Wcisło - Posłanki do Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej 



Pani Joanny Muchy - Posłanki do Sejmu Rzeczypospolitej

Polskiej

ORGANIZATORZY:

Cele konkursu:

1. Zapoznanie  uczniów  z  historią  Lublina  w  kontekście  życia  i  twórczości  Jerzego

Nowsielskiego

2. Zachęcenie  uczniów  do  zgłębiania  wiedzy  na  temat  topografii  miasta,  historii

i lokalizacji dzielnic, osiedli, ulic, parków, placów, zabytków, skwerów i instytucji, oraz

ich patronów oraz ich z związków tematem konkursu

3. Zainteresowanie  uczniów  mało  znanymi  faktami  z  przeszłości  miasta  i  jego

mieszkańców w kontekście roku 2023 jako roku Jerzego Nowosielskiego 

4. Wzbudzenie potrzeby utożsamiania się z Małą Ojczyzną (miastem, dzielnicą, osiedlem).

5. Zmotywowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji na temat Lublina

i osób z nim związanych. 

6. Popularyzowanie  informacji  na  temat  patronów  lubelskich  ulic,  dzielnic,  osiedli,

skwerów, placów i instytucji. 

7. Zapoznanie  uczniów  z  istotą  funkcjonowania  urzędów  i  instytucji  działających

w Lublinie.

8. Zapoznanie  uczestników konkursu  z  realiami  życia  i  twórczości  wybitnych artystów

w okresie cenzury komunistycznej. 

Zasady konkursu:

1. Konkurs przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych Rzeczypospolitej Polskiej  (prace mogą



być tworzone pod opieką: nauczycieli, wychowawców, bibliotekarzy, pracowników domów kultury,

internatów oraz  rodziców uczniów).

2.  Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach:

a) plastycznej (dowolna technika plastyczna - format minimum A4, dozwolone prace przestrzenne) 

b) medialnej 

 film (max 10 minut)

 zdjęcie (rozmiar ok. 10x13,3 cm.)

c) literackiej (opowiadanie, list, wiersz, scenariusz przedstawienia, pamiętnik itp.)

3. Temat konkursu: ,,Historyczne miejsca, historyczne postacie – Jerzy Nowosielski w Lublinie”

4. W obrębie każdej kategorii, jedna szkoła może nadesłać 2 prace. 

5. Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane.

6. Nadsyłane prace nie będą zwracane nadawcom. 

7.  Nadesłanie  pracy  na  konkurs  jest  równoznaczne  z  akceptacją  regulaminu  i  zgodą

na popularyzację treści pracy oraz danych jej autora.

8. Prace nadesłane na konkurs nie powinny mieć charakteru odtwórczego, organizatorom zależy

na tym, aby udział w konkursie stał się inspiracją do kreatywnego wykorzystania posiadanej wiedzy

na  temat  historii  miasta  Lublina,  jego  mieszkańców  w  kontekście  roku  2023  jako  roku

Jerzego Nowosielskiego 

9. Prace konkursowe powinny nawiązywać do tematu konkursu.

10.  Zwycięzcy  Konkursu  oraz  osoby  wyróżnione  otrzymają  nagrody  i  dyplomy.  Opiekunowie

uczniów otrzymają okolicznościowe podziękowania.

11.  Nieodebrane  prace,  uczestnicy  konkursu  lub  ich  opiekunowie  odbierają  od  organizatora

we własnym zakresie.

11. Nadsyłanie prac: 03.03.2023r.: Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie,

20-201 Lublin, ul. Kalinowszczyzna 70

12. Rozstrzygnięcie:  druga połowa marca 2023r.

ORGANIZATORZY:

Grażyna Dudzic – Gromnicka,  Tomasz Szajewski, Renata Karczewska

\



Załącznik nr 1

Karta zgłoszenia
Imię i nazwisko

uczestnika konkursu
Szkoła i klasa Dane opiekunów

(podanie numeru
telefonu/ adresu

mailowego bezpośrednio
do opiekunów  -

usprawnia kontakt )

Tytuł pracy 

1.

2.

3.

4.

8.

6.

7.

8.

9.

10.

Załącznik nr 2

IV  Konkurs Interdsyscyplinarny Poświęcony Historii i Topografii Miasta Lublin 

,,Historyczne miejsca – historyczne postacie -  Jerzy Nowosielski w Lublinie” - EDYCJA OGÓLNOPOLSKA

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację przez Szkołę Podstawową nr 10 im.  Henryka

Sienkiewicza w Lublinie,  podstawowych danych osobowych (imię i nazwisko),  wizerunku i  osiągnięć mojego

dziecka  na  stronie  internetowej  szkoły   oraz  na  opublikowanie  na  niej  wyników  IV  Konkursu

Interdyscyplinarnego  Poświęconego  Historii  i  Topografii  Miasta  Lublin  ,,Historyczne  miejsca  –  historyczne

postacie -  Jerzy Nowosielskiego w Lublinie” do wewnętrznego użytku szkoły zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 r.  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami).

Imię i nazwisko ucznia:.....................                     (podpis rodzica/opiekuna prawnego).……………………………


